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Loven & hydrauliek

Voordat Loven dealer werd van DAF maakte de organisatie al
eigen kippers onder de naam Helo, kort voor Heerlen en Loven.

Later is Loven ook begonnen met de afdeling hydrauliek. Door de
jaren heen heeft de afdeling hydrauliek enorm veel kennis verkregen.

In dit mini-magazine zal kort worden samengevat wat Loven voor
uw organisatie kan doen betreffend hydrauliek.

Onze locaties

Alle vestigingen van Loven in Heerlen, Maastricht, Helmond en
Eschweiler zijn uitgerust met een eigen gespecialiseerde afdeling

hydrauliek. Hier kunt u terecht voor onderdelen, reparatie en onderhoud,
maar ook voor de samenstelling van nieuwe hydrauliek systemen.

Vanzelfsprekend zijn klanten ook welkom voor het reviseren van gebruikte
systemen bij Loven aan het juiste adres.



‘Blijven zoeken naar nieuwe mogelijkheden’’

Het komt geregeld voor dat een klant van Loven informeert of de
mogelijkheid bestaat of een hydraulische slang te herstellen is.

Dit verzoek komt niet alleen voor bij vrachtwagens, maar ook voor laadkleppen, 
tractoren, graafmachines en andere hydraulische toepassingen.

Loven heeft de kennis, de mensen en de apparaten om volledig zelfstandig aan 
deze wensen te kunnen voldoen. Daarnaast levert Loven ook alle 
bijbehorende soorten koppelingen en aansluitstukken voor meest voorkomende 
hydraulische toepassingen. Loven kan ook een snelle reparatie en daarmee een 
minimale uitval garanderen aan klanten, aangezien de meeste onderdelen op voor-
raad liggen bij de vestigingen.
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‘‘OOSTENRIJKSE ENGINEERING’’

Palfinger AG is een Oostenrijkse producent van hydraulische hef, laad
en handling systemen. De organisatie staat vooral bekend om kranen

en meeneemheftrucks. Door betrouwbaar vakmanschap heeft het
merk zich geprofileerd als marktleider. Autobedrijf Loven Trucks B.V. is daarom al 20

jaar trotse officiële Palfinger dealer.

HET MERK
Palfinger, opgericht in 1932, staat bekend om zijn goede kwaliteit, betrouwbaar-
heid en efficiëntie. Voor professionals zijn producten met uitstekende levensduur 
en hoge prestaties noodzakelijk. Een hoge inruilwaarde, een kortere uitvaltijd en 
duurzame componenten resulteren in een uitstekende balans tussen kosten en 
opbrengsten. De verkopers van Loven Trucks kijken altijd samen met de klant mee 
wat de beste oplossing is voor hun werkzaamheden, waardoor de klanten kunnen 
werken en vertrouwen op de laagst mogelijke machinekosten per uur.
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Flexibel lossen op elke locatie

De meeneemheftrucks van Palfinger brengen ongekende transportmoge-
lijkheden. Palfinger meeneemheftrucks bieden veiligheid en duurzaamheid, 
evenals een hoog bedieningscomfort en optimale manoeuvreerbaarheid. 
Hierbij streeft Palfinger naar topprestaties in vele toepassingsgebieden
gedurende de gehele levenscyclus van het product. Dat zorgt ervoor dat de 
chauffeur flexibel de weg op kan. Er zijn namelijk geen extra losmiddelen 
meer nodig.
De meeneemheftrucks worden vaak gebruikt in de transport en
drankenlogistiek, de technische & medische gassenindustrie, in
de landbouw en de sector van live evenementen.
Meer informatie? Neem dan snel contact op met één van de verkopers van 
Loven.

De meeneemheftrucks 
van Palfinger bieden  

topprestaties 
gedurende de gehele  

levenscyclus.
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LADEN EN LOSSEN IN EEN OOGWENK

In de werkplaats van Loven monteert de hydrauliek afdeling het gehele
jaar door container op- en afzetsystemen voor klanten. Bij een aanvraag voor een 

hydrauliek systeem zoekt de vertegenwoordiger samen met de klant naar de beste
oplossing. Het juiste systeem moet namelijk vooraf zorgvuldig worden
overwogen. Hierbij word zorvuldig gekeken naar het juiste systeem, waarbij het
laadvermogen, de lengte, de doeleinden en andere criteria worden
meegwogen. Dit alles om u een passende aanbieding te maken. Tevens is het
een groot voordeel dat wij als Palfinger dealer container systemen in combinatie 
met de kraan in eigen werkplaats monteren en onderhouden.

Alle systemen worden in de werk-
plaats op maat gemaakt.
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‘‘BUILT WITH PRIDE BY LOVEN’’
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“ALTIJD ACTIEF BEZIG MET KENNIS
TE MODIFICEREN”

‘‘Het eigen gewicht van een hy-
draulisch aangedreven vooras 

is maar amper hoger dan bij een 
standaard vooras.’’
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Productie van hydraulisch aangedreven
voorassen

In 2013 is Loven begonnen met het ontwikkelen en opbouwen van
hydrodrive assen bij DAF trucks. Loven Trucks was toen een pionier in het
ontwikkelen van hydraulisch aangedreven voorassen en is vandaag de dag nog 
steeds gespecialiseerd in dit vakgebied. Loven Trucks is in die tijd gaan samen-
werken met Poclain Hydraulics Benelux BV, die de organisatie alle componenten
aanleverde zoals hydromotoren en ventielblokken. Ondanks dat het project
overgenomen is door een derde partij, heeft Loven Trucks zelf veel kennis
ontwikkeld rond het vakgebied hydro-drive assen.



Keuren

De verplichte jaarlijkse keuring van autolaadkranen is geen overbodige luxe. 
Eventuele gebreken en onderdelen die bijna aan het einde van hun levensduur 
zijn, kunnen dan vervangen worden. Het voorkomen van schade is gunstiger 
dan het repareren van schade. Daarnaast biedt deze jaarlijkse keuring veiligheid 
aan de gebruiker en de omstanders. Het kan erg gevaarlijk en stressvol zijn 
wanneer uw kraan niet naar behoren functioneert.  

Wat kunt u allemaal bij Loven laten keuren?

Bij Loven kunt u terecht voor hydraulische kranen (inclusief hydraulische acces-
soires), laadkleppen, portaalkraansystemen, haakarmsystemen en meeneem-
heftrucks. Wanneer de keuring klaar is zal dit geregistreerd worden in het 
kraanboek en krijgt u een keuringssticker mee. Daarnaast heeft Loven Trucks 
alle kennis in huis om eventuele defecten te repareren of te vervangen. Door-
dat alle kennis en materieel gevestigd zit op één plaats, zorgt dit ervoor dat uw 
wagen weer snel de weg op kan. 
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Hydrauliek opbouw

Bij Loven zijn we al jaren lang gespecialiseerd in alle hydrauliek
oplossingen. Voor veel doeleinden zijn hydrauliekaansluitingen benodigd.
Loven Trucks is een van de weinige DAF dealers die zelf de hydrauliekopbouw
verzorgt bij alle nieuwe en used trucks. Hiervoor heeft Loven diverse
sets samengesteld. De reden hiervoor is dat voor een mesttank een andere
hydrauliek noodzakelijk is dan voor een kipper. Door eigen kennis en doordat
Loven Trucks de opbouw zelf verzorgt kan de organisatie de klant gemakkelijk en 
snel bedienen als er onderhoud of reparatie nodig mocht zijn. 
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Voor meer info 

kunt u contact 

opnemen met 

de Loven

verkopers. 

Scan de QR-code voor onze contactgegevens.


